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      Regulamin Przeglądu produktów lokalnych  

"KULINARIA" – 2012 

II edycja 

Przegląd produktów lokalnych „Kulinaria” (zwany dalej „Przeglądem”) ma na 
celu dokonanie rozeznania i wyboru najlepszych produktów lokalnych  

z terenu Doliny Karpia. 

Teren Doliny Karpia obejmuje małopolskie gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka 
Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator. 

 

Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy 
regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z 

surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu 
poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz 

angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. /O.Gałek/ 

 

§ 1 

Organizator przeglądu: 

Stowarzyszenie Dolina Karpia, Lokalna Grupa Działania, z siedzibą w Zatorze  
ul. Rynek 2, adres tymczasowy biura: 32-640 Zator, ul. Rynek 5 

Partnerem merytorycznym Przeglądu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych – 
MiLA. 
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§ 2 

Cele Przeglądu: 

 Promocja, wspieranie rozwoju produktów regionalnych, 

 Zorganizowanie wydarzenia promującego Dolinę Karpia, 

 Promocja i wspieranie rozwoju produktów na bazie karpia, innych 
produktów kulinarnych oraz ich certyfikacja, 

Poprzez: 

 Skuteczną informację i promocję, a także aktywizowanie i efektywne 
kreowanie środowiska lokalnych liderów na obszarze Doliny Karpia; 

 Poznanie i dokumentację spożywczych produktów lokalnych z terenu 
Doliny Karpia, w tym pozyskanie wiedzy o produktach, które mogłyby 
pretendować do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych; 

 Aktywizowanie mieszkańców obszaru do działalności odnoszącej się do 
tradycji lokalnych; 

 Umożliwienie prezentacji produktów szerszemu gronu; 

 Pozyskanie wystawców do dalszej współpracy z organizatorem Przeglądu; 

 Pozyskanie materiału do promocji produktów lokalnych i całej Doliny 
Karpia. 

 

§ 3 

Kategorie przeglądu: 

1. Kulinarny produkt lokalny Doliny Karpia branży gastronomicznej; 

2. Kulinarny produkt lokalny Doliny Karpia spoza branży gastronomicznej, 

(przygotowany przez osobę fizyczną lub prawną, nie prowadzącą 

działalności gospodarczej w tym m. in.: KGW, organizacje pozarządowe); 

3. Kulinarny produkt lokalny Doliny Karpia – potrawy rybne; 

4. Spożywczy produkt lokalny Doliny Karpia – nieprzetworzony. 



Stowarzyszenie Dolina Karpia 

ul. Rynek 2, 32-640 Zator 

tel. 33/8410584 

www.dolinakarpia.org, biuro@dolinakarpia.org 
 
 

§ 4 

Przebieg Konkursu: 

1. Ogłoszenie Przeglądu - 19.09.2012 r. 

2. Zgłoszenie produktów - do 01.10.2012 r. do godz. 16:00 do biura 
Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 5, 

3. Przegląd produktów lokalnych "Kulinaria" - 07.10.2012, od godz. 10:00 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa: 

1. Przegląd jest otwarty, udział w nim mogą wziąć mieszkające lub 
działające na terenie Doliny Karpia pełnoletnie osoby fizyczne, w tym 
także prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne 

instytucje  
i organizacje. 

 

2. Zgłoszenie: 

 Każdy wystawca może zgłosić do Przeglądu maksymalnie 3 różne 
produkty lokalne po jednym w kategorii, 

 Kartę zgłoszenia można pobrać w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia 
lub ze strony www.dolinakarpia.org 

 Zgłoszenia udziału w Przeglądzie należy dokonać do 01.10.2012 roku, 
do godz. 16:00. Zgłoszenie może wpłynąć zarówno w wersji papierowej 
jak  

i elektronicznej, z zastrzeżeniem, że dokument zgłoszony w wersji 
elektronicznej zostanie dostarczony do Organizatora w oryginale z 
podpisami do dnia Przeglądu włącznie. 

 

3. Produkty zgłoszone do przeglądu nie mogą być:  

 zarejestrowane lub być w trakcie rejestracji na Liście Produktów 
Tradycyjnych 

http://www.dolinakarpia.org/
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 wyróżnione w poprzednich edycjach Przeglądu produktów lokalnych 
KULINARIA organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji produktów 

zgłoszonych do Przeglądu na podstawie Kart Zgłoszeniowych. Wystawcy 
produktów niezakwalifikowanych do Przeglądu zostaną o tym 
poinformowani do 03.10.2012r. 

 

5. Prezentacja produktów: 

 Wystawiane podczas Przeglądu produkty powinny być zaopatrzone w: 

nazwę produktu, imię i nazwisko wystawcy lub nazwy firmy, 
miejscowość/gminę którą reprezentuje, streszczenie opisu (estetycznie 

wykonany, czytelny, maksymalnie na pół strony A4, do wystawienia przy 
prezentowanym produkcie). 

 Wystawca przygotowuje produkt dla Kapituły Przeglądu oraz 100 
mniejszych porcji do degustacji. 

 

6. Wystawca zobowiązuje się do zachowania wymogów sanitarno-
epidemiologicznych w odniesieniu do serwowanych produktów 

zgłoszonych do Przeglądu.  

 

§ 6 

Wybór wyróżnionych produktów: 

 

 Ocena i wybór wyróżnionych produktów zostanie dokonany podczas 
Przeglądu produktów lokalnych „KULINARIA” dnia 07.10.2012 podczas 
Żniw Karpiowych na Rynku w Zatorze, 

 wyboru produktów dokona Kapituła Przeglądu, 

Kapituła podczas wyboru wyróżnionych produktów będzie kierowała się:  

1. Smakiem produktu/potrawy;  
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2. Sposobem wykonania lub/i zaprezentowania produktu/potrawy;  

3. Dostarczonym opisem pochodzenia lokalnego, historią, legendą. 

 Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Po zapoznaniu się z produktami przez Kapitułę odbędzie się degustacja 
zgłoszonych potraw przez publiczność. 

 

§ 7 

Pozostałe informacje: 

 

1. Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo wykorzystywania, 

opublikowania materiałów z Przeglądu, w tym imion, nazwisk, nazw 
wystawców, przepisów, zdjęć, opisów produktów itp. na potrzeby realizacji 
celów zgodnych z działalnością Stowarzyszenia. 

2. Wystawcy deklarują gotowość uczestniczenia wraz z Organizatorem  

w wyjazdach promujących teren i produkt Doliny Karpia oraz innych 
działaniach promocyjnych, po dokonaniu szczegółowych ustaleń. 

3. Wszystkie kwestie, które nie zostały wyszczególnione w Zasadach ustala 
Organizator. 

 

4. Wystawcom wybranych Produktów zostaną wręczone Dyplomy 
uczestnictwa a wyróżnione produkty otrzymają Dyplomy oraz Nagrody. 

5. Wyróżnione produkty mają prawo do wzięcia udziału w Certyfikacji 
Produktów Lokalnych Doliny Karpia organizowanej przez Stowarzyszenie 
Dolina Karpia wg odrębnego regulaminu. 

 

6. Informacji w sprawie Przeglądu udziela: Stowarzyszenie Dolina Karpia, 
Rynek 5, Zator - tel. 338410584, biuro@dolinakarpia.org  

7. Złożenie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z zapoznaniem się z 

Zasadami Przeglądu i ich akceptacją. 
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Zapraszamy do udziału w Przeglądzie i życzymy powodzenia. 

 

Organizatorzy 

 

 

 

Przegląd jest realizowany i finansowany w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, Funkcjonowanie 
Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja. 

 

 

 
 
 

 


